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 Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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1. Bapak Titto Rohendra, S.E.,M.Si., sebagai pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesainya penulisan 

skripsi ini. 

2.  Ibu Hj. Wien Dyahrini R, S.E., M.S., selaku ketua jurusan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

3.  Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Seluruh Dosen, asisten, dan staf pengajar, Fakultas Bisnis dan Manajemen 
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5. Seluruh staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan yang telah banyak membantu 

penulis selama ini. 
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6. Kakak-kakakku tersayang. Terimakasih atas doa, motivasi dan menjadi inspirator 

terbesarku. 

8. Tommy Novyandi, atas kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan motivasi yang 

diberikan sehingga penulis mendapat semangat baru. 

9. Teman-teman alih program 2009, terutama teman seperjuanganku Tantri 

Kusumawati. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis 

berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Segala kritik dan 

saran yang berguna untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut akan penulis terima 

dengan tangan terbuka. 

 Akhir kata, semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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